Ogłoszenia parafialne
3 Niedziela Wielkanocna
29 kwietnia 2022
Od dziś, rozpoczynamy przeżywanie nabożeństw majowych z Litanią Loretańską do Matki
Bożej. Zapraszam na ich przeżywanie przy figurze Matki Bożej, obok kościoła przy wojskowych
grobach, każdego dnia po mszy św. o godz. 18.00. W sytuacji niepogody, nabożeństwo majowe w
kościele.
We wtorek, 3.05, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Msze św. według
porządku niedzielnego: o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Ze względu na Uroczystość
BIURO PARAFIALNE TEGO DNIA JEST NIECZYNNE!

Zapraszamy na Parafialne Rekolekcje Ewangelizacyjne „NOWE ŻYCIE” w dniach 20 – 22.05
br. (od piątku do niedzieli). To dobry czas, aby zatrzymać się, pochylić się na obecnością Boga w
naszym życiu i posłuchać Jego i swojego serca. Ten rekolekcyjny czas pomoże nam przeżyć Szkoła
Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej.

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca - okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00.
Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w piątek, 7.05, od godz. 7.30.
W najbliższą sobotę, 7.05, przeżywamy I Sobota Miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. wspólnoty
Matek Żywego Różańca, połączona z naszą parafialną modlitwą przebłagalną – modlitwą
różańcową - przez Niepokalane Serce NMP, przed Najświętszym Sakramentem.
W niedzielę, 8.05, nasza parafialna Modlitwa w Intencji Małżeństw Starających się o
Potomstwo – podczas mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do tej wyjątkowej modlitwy.
W ostatnią niedzielę, w naszej parafii, przeżywaliśmy dzień szczególnej modlitwy w intencji
dobroczyńców i ofiarodawców, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieła podejmowane
przez naszą wspólnotę. Składka w całości przeznaczona jest na cele remontowo –
inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3980 zł. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Ks. Piotr zaprasza młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania wraz z
kandydatami na świadków bierzmowania, albo ich reprezentantami na spotkanie w piątek,
6.05. Początek mszą św. o godz. 18.00.
Czteroletnie Studium Organistowskie Diecezji Bydgoskiej przyjmuje zapisy kandydatów na
nowy rok szkolny 2022/2023. Na egzaminie wstępnym, który odbędzie się w piątek 24 czerwca
2022 r. o godz. 1900 w salce na plebanii przy kościele św. Stanisława Bpa i M. w Bydgoszczy
/Siernieczek/, ul. Kapliczna 1, obowiązuje 1 utwór z muzyki klasycznej na pianinie, 1 pieśń
kościelna z towarzyszeniem pianina oraz powtórzenie rytmu i dźwięków za
prowadzącym. Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: ks. Janusz Tusk, tel. kom.:
663-776-787

Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odszedł do wieczności +Kazimierz Łuczak, lat 82, zam. ul. Podchorążych 29; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

